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Wielce Szanowny Panie Premierze
Z relacji medialnych dotarła do mnie informacja, iż w trakcie Marszu dla
Życia i Rodziny, który miał miejsce w Warszawie dnia 20 maja 2007 r., Pan
Minister wypowiedział swoją opinię na temat uczestników wcześniejszej Parady
Równości; osoby te zostały określone słowami „wstrętni pederaści"
Z ogromnym niepokojem stwierdzam, że publiczna wypowiedź Pana
Ministra, która odnosi się do osób korzystających z konstytucyjnej wolności
zgromadzeń, nie respektuje wymogu poszanowania godności przynależnej
każdemu człowiekowi - niezależnie od jego światopoglądu bądź orientacji
seksualnej.
Wolność wyrażania swoich poglądów podlega ograniczeniom wynikającym
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, czyli między innymi ze względu na ochronę
godności innych osób. Konstytucja w art. 30 podkreśla,

iż obowiązek

poszanowania i ochrony godności ludzkiej ciąży w szczególności na władzach
publicznych.
W moim głębokim przekonaniu w debacie publicznej nie powinny padać
słowa, które należą do tzw. mowy nienawiści, używanej w celu dyskryminacji
jednostek bądź grup społecznych. Wyrażanie opinii, także tych znajdujących

mocne podstawy w wyznawanych wartościach, może następować wyłącznie
w granicach wyznaczanych przez Konstytucję RP.
W mojej opinii, Minister Rzeczypospolitej Polskiej, który w Jej imieniu
podejmuje wszelkie działania o charakterze publicznym, powinien wykazywać
szczególną odpowiedzialność, gdy wypowiada się o obywatelach i ich poglądach.
Na ten aspekt wolności wypowiedzi zwrócił ostatnio uwagę Europejski Trybunał
Praw Człowieka w wyroku z dnia 3 maja 2007 r. (sprawa Bączkowski przeciwko
Polsce, skarga nr 1543/06), w którym podkreślono, że wolność ta - oczywiście przysługuje także politykom. Jeśli jednak sprawują oni jednocześnie funkcje
organu władzy wykonawczej, to korzystając z wolności wypowiedzi powinni
pamiętać, że prezentowane przez nich poglądy mogą być postrzegane jako
stanowisko władz publicznych.
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